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SG Van der Zande tevreden over voortgang GKC

‘Grote stappen voorwaarts’
“De Groene Kennis Coöperatie is verder dan ik dacht”, zei een
zichtbaar tevreden secretaris-generaal van het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit na zijn bezoek aan het
Groenhorst College Barneveld op 12 mei. André van der Zande, de
hoogste ambtenaar van het ministerie, was daar om met het
bestuur van de GKC en enkele direct betrokkenen van gedachten te
wisselen over de GKC en rondgeleid te worden door de school.
“Kennis en innovatie is een belangrijke
pijler van LNV. Ik ben nu twee jaar secretaris-generaal van dit ministerie en wilde
graag weten wat er speelt op dat terrein, in
het bijzonder hoe de Groene Kennis Coöperatie zich ontwikkelt.” Aldus de verklaring van LNV-topambtenaar André van
der Zande voor zijn bezoek.
Tijdens het eerste deel van zijn bezoek
werd de topambtenaar van LNV geïnformeerd over de stand van zaken bij de GKC,
enkele programma’s en de bevindingen
van de adviescommissie KIGO. Vervolgens
leidden gastheren Henk Verweij (voorzitter
CvB Aeres Groep) en locatiemanager Gertwim de Haas Van der Zande en het gezelschap rond door de school. Tijdens dit onderdeel gaven medewerkers van het Groen
College Barneveld korte presentaties.

Inbreng burger
Hans Schadenberg - opleidingscoördinator BBL veehouderij, loonwerk en
varkenshouderij - legt in het technieklokaal uit hoe de school haar relatie met
het bedrijfsleven versterkt. “Door bijvoorbeeld de cursus voor VCA-certificering aan te bieden. “En daarbij ook
leerlingen te laten meedoen.”
Docent Rob Merkelijn presenteert het
plan BurgerBoerderijBarneveld waarvoor de school een subsidieaanvraag
voor de KIGO-regeling heeft ingediend. Leerlingen van de Diveto-
opleiding maakten al een eerste ondernemersplan voor deze kinderboerderij.
Naast PTC+, de CAH en Stoas Hogeschool zijn ook o.a. de gemeente, basisscholen, Gelders Landschap, IVN en de

Laatste halte Fauna Nova waar secretaris-generaal Van der Zande (midden) zich uitgebreid
liet voorlichten over de aanwezige dieren en hun verzorging

18

vgo 9 27 mei 2009

Stichting Kinderboerderijen betrokken. “Het voorziet in een behoefte van
de burgers in Barneveld en biedt onze
leerlingen en studenten authentieke
onderwijsleersituaties”, aldus Merkelijn. “Burgers willen zoveel,” reageert
de SG, “maar wat is hun daadwerkelijke
commitment? Wat brengen ze zelf in?”
De vraag stemt tot nadenken terwijl het
gezelschap zijn route vervolgt naar een
ander lokaal waar veehouderijdocent
Cor Duim laat zien hoe hij met het bedrijfsleven digitale arrangementen
maakt en ondernemer Aalt van Kempen
een bevlogen verhaal houdt over de
wijze waarop hij bijdraagt om het niveau van de leerlingen te verhogen. Zijn
advies: “Laat leerlingen zoveel mogelijk in de praktijk leren.”
Na tussenstops bij Diveto-leerlingen
die zich voorbereiden op de verdediging van hun ondernemingsplan voor
een honden- en paardenpension en een
presentatie van coördinator internationalisering Jan Gundelach belandt het
gezelschap in het kleindierenverblijf
Fauna Nova van PTC+ waar instructeur
Hans van Leeuwen hen rondleidt.
Diversiteit
“Presentaties en rondleiding hebben mij
duidelijk gemaakt dat er grote stappen
voorwaarts zijn gemaakt”, aldus Van der
Zande na zijn bezoek. “In het verleden
konden de groene scholen elkaar maar
moeilijk vinden. Ik constateer nu dat
programmaleiders er niet zitten voor
hun eigen toko maar voor de volle
breedte gaan en daar alle scholen bij betrekken.” Van der Zande benadrukt
daarbij wel de noodzaak van diversiteit.
“ Ik zou graag meer specialisatie bij de
scholen zien. Ze moeten niet allemaal
hetzelfde gaan doen.” Ook de school in
Barneveld, heeft indruk gemaakt. “De
grote diversiteit en de breedte van Dierverzorging vallen me op. En het is goed
dat internationalisering hier verder gaat
dan Europa. Daar liggen geweldige
kansen.” p

